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ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Υγείας σε σχολεία άγονης γραμμής και ορεινών 
περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αριθμ. πρωτ. 4044/12-5-2020 (ΕΙΣ 55064/ΓΔ4/13-05-2020/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) επιστολή της ΑΜΚΕ 
«Αναγέννηση και Πρόοδος»

2.   Το αριθμ. Φ12α/62379/Δ4/26-05-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 
3.   Το αριθμ. 10124/6-10-2020 έγγραφο του ΙΕΠ με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αριθμ. 47/1-10-2020 

απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. 4044/12-5-2020  αίτημα (σχετ.1) και λαμβάνοντας υπόψη την  
αριθμ. 47/01-10-2020 πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π., σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2020-
2021, η διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αναγέννηση και 
Πρόοδο» στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νησιών άγονης 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 

Μαρούσι, 1-3-2021

Αριθ. Πρωτ.: Φ10α/23566/ Δ4

ΠΡΟΣ   
   
κ. ΕΛΛΗ ΚΥΡΙΤΣΗ

Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών 

Μονάδων της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση και 

Πρόοδος»

E-mail: ekiritsi@randp.gr

KOIN.  

1. Περιφερειακές Δ/νσεις 
Εκπαίδευσης

2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

(μέσω των αντίστοιχων 
Περιφερειακών Δ/νσεων 
Εκπ/σης)

3. Σχολικές Μονάδες των 
Προορισμών του συνημμένου 
Πίνακα

(μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων

Π.Ε. &  Δ.Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 
έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 
"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να 
αλλάξετε τη μορφοποίηση της 
ελκυστικής φράσης.]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
---

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr 
E-mail:  depek_merimna@minedu.gov.gr
Πληροφορίες:   Ολ. Μαραγκού  (Ε.Ε.)

 Κ. Μελέτση  (Π.Ε.)
 Α. Βάρλα (Δ.Ε.)

             Ε. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
 

Τηλέφωνα:         210-34.42. 212 (Ε.Ε.) 
          210-34.43.372  (Π.Ε.)

           210-34.43.272 (Δ.Ε.)
                             210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)

http://www.minedu.gov.gr/


γραμμής και ορεινών περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εθνικό 
Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Κινητές Ιατρικές Μονάδες» με  θέμα: 

  «Αποφασίζω να μην καπνίζω», ομιλία σε μαθητές/-τριες Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, καθώς και σε 
μαθητές/-τριες Γυμνασίου και Λυκείου

 «Χαμογέλα!», ομιλία για τη στοματική υγιεινή σε μαθητές/-τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου

 «Υγιεινή Διατροφή και τρόπος ζωής», ομιλία σε μαθητές/-τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου

 «Τι θα κάνω μετά το σχολείο», ομιλία (Επαγγελματικός Προσανατολισμός) σε μαθητές/-τριες 
Λυκείου

 «Σεξουαλική Αγωγή», ομιλία σε μαθητές/-τριες Λυκείου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των ενημερωτικών ομιλιών εντός του σχολικού 

ωραρίου των σχολικών μονάδων είναι οι εξής:

1. Οι ομιλίες να πραγματοποιηθούν από την επισκέπτρια υγείας κ. Ευαγγελία Παπαγιάννη, από 

τις διατροφολόγους κ. Μαρία Μαράκη και κ. Αναστασία Κολομβότσου και από την ψυχολόγο 

κ. Λεγάκη Λουκία. 

2. Η διοργάνωση των ομιλιών να είναι προαιρετική για το σχολείο και να πραγματοποιηθεί με τη 

σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/-ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον 

εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας που υλοποιείται 

στο σχολείο. 

3. Να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των 

Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. 

4. Η πραγματοποίηση των ομιλιών να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων.

5. Κάθε ενημερωτική ομιλία να μην υπερβαίνει σε χρονική διάρκεια τη μία (1) διδακτική ώρα. 

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού 

προγράμματος.

Η παρακολούθηση των παραπάνω δράσεων του εν λόγω Προγράμματος είναι προαιρετική και 

δύναται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, εφόσον το περιεχόμενό τους είναι ταυτόσημο με αυτό το 

οποίο έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ ενώ για τη συμμετοχή ανήλικων μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη 

συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους και κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης 

οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών 

ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ., υλικού.



Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο ότι, η υλοποίηση του προτεινόμενου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να 

δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των 

επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και 

το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και 

εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα 

αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας 

και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το από 2-11-2020 απόσπασμα του Πρακτικού της 147ης Συνεδρίασης 

της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, «…ως προς 

την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε αυτά, 

επιτρέπεται η είσοδος σε 2 άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού για ιατρική 

ενημέρωση των μαθητών/εκπαιδευτικών…». Η υλοποίηση δια ζώσης, των προαναφερόμενων ομιλιών, 

θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)για την προστασία από τον κορωνοϊο – COVID 19. 

Τέλος, οι Προϊστάμενοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το 

έγγραφο αυτό, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία των περιοχών του συνημμένου 

πίνακα στα οποία θα διεξαχθεί το πρόγραμμα δράσεων.

    Με εντολή Υφυπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Συν.: Πίνακας προορισμών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Z. Μακρή
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
4. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
7. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αειφορίας 



8. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
9. Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών σχολείων
10. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
11. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
12. Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολ/κής Εκπ/σης και Μειονοτικών Σχολείων
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